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Бр.012.3/2021 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА 
за 2020 годину 

 
Увод: 
Недвојбено је да ће  2020.година остати упамћена по изненадном и неуобичајеном 
амбијенту привређивања, који  је прије свега окарактерисан неизвешношћу сваког 
новог дана. Пандемија корона,  о којој готово нико ништа није знао,  наметала је 
стално нове начине нашег понашања, привређивања, кретања и окупљања и до 
данашњег дана, после готово годину дана, маске и физичку динстанцу. 
Затваране су фабрике, кафане , културне и спотске институције, забрањиван је рад 
основних и средњих школа, универзитета, позоришта , музеја, наш рад у културно-
умјетничким друштвима и отказане и забрањене су готово све културне и спортске 
манифестације. 
У таквом амбијенту Савезу је било потпуно онемогућено да у области промоције 
културног насљеђа организује већ устаљене културне манифестације „Златно 
колце“ и „Златноколо“ и то баш у моменту када је са овим манифестацијама током 
2019 године постигао значајнији резултат у свом раду организујући те године 4 
манифестације по двије  „Златног колца“ и „Златног кола“, устабилио бројност 
свога чланства  и стекао коначно углед потребан за статус РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ 
СТРУКОВНОГ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ  ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ  КУЛТУРНОГ 
НАСЉЕЂА.  
Потврда доброг рада исказана је и одзивом готово свих чланица Савеза на 
организованој Скупштини Савеза 29.02.2020.године, вријеме када се корона 
појавила и када нисмо ни слутили да долази период и амбијент у коме ће готово 
престати сав наш рад и који на жалост још увјек траје и како јој се још не назире 
крај не знамо како и на који период можемо планирати своје активности. 
 
С обзиром да ове године нисмо организовали ни једну културну манифестацију и 
да у Извјештају не можемо приказати до сада уобичајене заједничке активности 
које финализирамо на сцени, приказаћемо таксативно активности Савеза и њених 
органа по мјесецима, а које су углавном биле усмјерене на подизање нивоа боље 
организованости Савеза и њенгово стручно и техничко оспособљавање. 
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1. АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 
јануар:  
1. Рад на припреми завршног рачуна за 2019.годину 
2. Прикупљени подаци од чланица (обрасци А1 и А2) за Конкурс МПиК о 

додјели статуса репрезентативног струковног 
удружења 

3. Темељно урађена апликација, за стицање статуса 
репрезентативног струковног удружења, рађена је 
готово два мјесеца и у којој су учествовале готово 
све чланице. 31.01.2020.године. предата је  
склопљена апликација - (израдио: М.Весовић).  

4. 31.01. Одржана електронска сједница ИО 
(донесене одлуке о сазивању Изборне скупштине 
и расписивању Интерног конкурса за избор предсједника Савеза, те 
утврђен приједлог Извјештаја о раду Савеза за 2019.години и 
Кумулативни извјештај о раду 2016-2019. 
 

Фебруар 
1. 01.02. Расписан Интерни конкурс за предсједника Савеза 
2. 03.02.2020.године достављен свим чланицама (26) позив за Изборну 

Скупштину, Интерни конкурс и Одлуке Извршног одбора од 31.01.2020 
бр.035-01/20 

3. Како је рок Јавног позива за стицање статуса репрезентативности 
продужен,  08.02. 2020.године израђен  је и предат МПиК РС додатак  
Апликације са додатним доказним документима и уговорима –     
(израдио: М.Весовић) 

4. На основу пласмана чланица које су учествовале у такмичерском дијелу 6. 
„Златног кола“  у Добоју, 18.2.2020.године  донешена је Одлука  о 
учесницима евр  опске смотре српског фолклора  „Париз 2020“ и  дјечије 
европске смотре у Новом Саду. Одлуком је обухваћено  9 ансамбала за 
Париз –Одлука бр.0010-02/20 ( КУД „Чајавец“, СКУД „Дервента“, КУД 
„Младост“-Пале, КУД „Илићка“, КУД „Крњин“, КУД „М.Егић“ , 
КУД„Добој“ , СКУД“М.Стојановић“ и КУД „Душан Станковић“)  и 3 
пријављена дјечија ансамбла за Нови Сад одлука бр.0011-02/20 (КУД 
„Младост“-Пале, КУД „Боксит“ и КУД „Уна“). 

5. 22.02. 2020.године предата је Апликација  Савеза 
на Јавни позив о додјели статуса Удружења од 
јавног интереса за РС. Јавни позив расписало је 
Министарство управе и локалне самоуправе РС. 
Како је овај статус један од најзначајних , јер се 
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рад ових удружења подржава из буџета РС, Апликација је урађена 
темељно на више од 80 страна- (израдио: М.Весовић) 

6. 29.02.2020.године  у Б.Луци у „Стакленцу“ одржана је  16. Скупштина 
Савеза са изборним карактером и на којој су изабрани нови органи Савеза 
на мандатни период 2020-2024. Сједници скупштине присуствовале су 24  
од 26 чланица и 6 новопримљених чланица од чега су двије у поступку 
повратка у Савез (КУД „Славија“ и ГКУД „В.Гаћиновић“, а 4 нове РКУД 
„Пелагић“, СКУД „Бошко Вујадин“, ОКУД „Петар Кочић-Н.Топола и 
Удружење за очување традиције-Приједор).  
С обзиром да по Интерном конкурсу није било кандидата, предсједник је 
биран по приједлогу чланица, а изабрани су у складу са Статутом Савеза: 
предсједник-Момчило Весовић, потпредсједници Савеза- Синиша Јованић 
и Слободан Ћоћкало, генерални секретар Оливера Брдар-Мирковић, у 
Извршни одбор-Дејан Тарана (предсједник), Небојша Алексић,                              
Јован Савић, Милан Чворо, и Томо Наградић , те у Надзорни одбор-
мр.Бранкица Поповић, Оливера Чудић и Никола Дупер. 

 
 
Март  
1. МПиК РС, Савезу додјелило  статус „Репрезентативног струковног  

удружења у области умјетничке интерпретације културног насљеђа“  
Рјешење о утврђеном статусу  бр.07.06/052-8350/19-8   од 10.3.2020. 

2. Савез је 10.3.2020.год. дао писмену подршку пројекту затражену од  КУД 
„Херцеговина“ 

3. 18.3.2020 Достављен  Записник 16 скупштине свим чланицама на 
усаглашавање 

4. 18.3.2020.год. достављена писана Подршка Савеза Министарству ПиК и 
Влади РС о мјерама короне (бр.0011-3/20Р) 

5. 30.3. Послата Захвалница МпиК РС (Наталији Тривић и Тањи Ђаковић)за 
додјелу Савезу статуса репрезентативности у области интерпретације 
културног насљеђа (бр.0012-3/1.20 и бр.0013-3/1.20). 
 

Април 
1. 02.4. Усаглашен Записник са 16.сједнице Скупштине (достављен свим 

чланицама  (бр.020-3/20). 
2. Отказана ЕССФ Париз 2020., упознате чланице које су планирале одлазак 
3. 20.4.2020.године ,на приједлог предсједника, донесена Одлука ИО о 

уплати 300 КМ  у Фонд солидарности , чиме је Савез једно од ријетких 
удружења које је овим гестом исказало пуну друштвену одговорност и 
солидарност са угроженима у пандемији корона (Одлука бр.0021.4/20). 

4. 21.4.2020 нова 33. чланица  Савеза - КУД „Мост“-Братунац  
5. Током цијелог мјесеца рађено на прибављању документације за упису у 

суду новоизабраних лица и отварања девизног рачуна Савеза. 



4 
 

 
 
 
МАЈ 
1. 11.5. Достављен  „Апел“ Савеза, Министарству ПиК РС, Савезу градова и 

општина и свим начелницима и градоначелницима у РС, у смислу да се 
апелује да се планирана средства за културно-умјетничка друштва и 
ансамбле народних игара и пјесама  не смањују, те да се 
смањењем,репрограмирањем и отписом гдје је год то могуће помогне 
овим удружењима да опстану у току и после короне. 
(бр.24-5/20 и бр.24.1-5/20) 

2. 17.5 Одржана констутативна сједница Надзорног одбора и за предсједника 
изабрана мр. Бранкица Поповић. 

3. 22.5. Вршена ургенција и послат писани  Упит МПиК РС, када ће 
отпочети рад кудова с обзиром да је одлуком Кризног штаба исти био 
забрањен током марта мјесеца. 

4. 25.56. Молба Проинтеру за донацијом на изради „web site“. 
5. 28.5. Предат Захтјев за упис у судски Регистар новоизабрана овлаштена 

лица: Момчило Весовић-предсједник и Оливера Брдар-Мирковић-
генерални секретар (бр.0020.1-3/20) 

 
 
 
 

ЈУНИ 
1. 03.6.2020.године  Дописом МПиК РС бр.07.032/052-2273-3/20  одобрен 

рад кудовима и ансамблима фолклора. Истог дана свим чланицама 
достављено Саопштење МПиК као и препоруке Савеза за вријеме проба. 

2. 07.6.2020.године предсједник дописом затражио приједлоге  изабраних 
чланова органа, за приједлоге ревидираног Плана и програма рада  за 
2020. годину  у свјетлу пандемије корона, а ради конкурисања на 
Конкурсу МПиК РС којим је обухваћено финансирање и 
репрезентативних струковних удружења у реализацији њихових 
годишњих планова и програма рада.. 

3. 08.6. Издато од стране Основног суда Б.Лука, РЈЕШЕЊЕ бр. F-1-82/07  о 
упису новоовлаштених лица Савеза , Момчила Весовића и Оливере Брдар-
Мирковић, На Рјешењу је отиснут печато правоснажности од 
26.6.2020.год, 
чиме су престала и сва права и обавезе дотадашњим уписаним 
овлаштеним лицима: Борису  Гргићу (предсједнику) и Луки Медару 
(генерал.секретару). 

4. Упућена  15.6.2020.године Захвалница Савеза, на подршци „Апела“ Савеза 
од стране града Приједора.  
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5. На електронској сједници ИО је 28.6.2020.године донио  Одлуке о: 
- Ревидираном  Плану и програму рада за 2020, 
- Организовању Стручне службе Савеза, 
- Формирању стручног Савјета Савеза,  
- Именовању чланова стручног Савјета  
   (др.Драгица Панић Кашански-етномузиколог, др.Ирена Медар-Тањга- 
    антрополог и етнолог, и мр.Сања Пупац- етномузиколог,етнокореолог и  
    кинетограф)  
-Расписивању Јавног конкурса за стручне Одборе Савеза,  
- Формирању канцеларије Савеза у Б.Луци,  
- увођење службеног телефона, набавке штампача,рачунар,лаптопа, све у  
   складу са  могућностима Савеза,  
- Формирању стручне  библиотеке Савеза,  
- Изради нове web странице и формирање базе података чланства,  
- Одржавање семинара за руководиоце фолклора и пјевачких ансамбала и  
   група одржавања семинарима  
- Расписивање наградног  Јавног  конкурса за најбољу нову кореографију. 

6. Савез је 22.6. 2020.год. дао писмене  подршке чланицама за пројекте, 
затражене од СКУД „Дервента“ и  ЦКУД „Лепа Радић“. 

7. Упућен Захтјев МПиК за подршком отварањеа канцеларије 29.6.2020.год. 
8. 18.6.2020.г. у просторијама РКУД „Пелагић“ , на иницијативу предсједника 

Савеза, одржан је састанак  са чланицама Савеза из Бања Луке, у смислу 
детаљнијех упознавања чланица о планираним активностима   Савеза и 
његове организованости током новог мандатног периода уз отворену 
могућност  бањалучким чланицама да  својим предлозима   модификују 
укупне планиране  активности. Састанак је одржан у отвореној и 
пријатељској атмосфери  са договореном писаном подршком Савезу у 
отварању канцеларије Савеза у Б.Луци. Прихваћена је  иницијатива  да се иде 
у реорганизацију Савеза у смислу организовања регионалних и градских 
Савеза и асоцијација гдје је год то могуће , чиме би се брже и ефикасније 
рјешавали проблеми и пружала потребна синхронизована помоћ чланицама 
на терену.  
Састанку  су присуствовали РКУД“Пелагић“, АНИП „В.Маслеша“,                    
КУД „Чајавец“ и КУД „Пискавица“ а свој оправдани изостанак најавио је 
КУД „Св.Сава“. 

9. 29.6.2020. упућен Захтјев МПиК да подржи отварање канцеларије Савеза у 
Б.Луци 
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ЈУЛИ 
2. 01.7.2020.год. потписани предуговори са предавачима семинара за 

2020.годину.  
Уписана новоовлаштена лица у АПИФ и Пореску управу 

3. 01.7. Одлуке ИО ( Формирање канцеларије, набавка  опреме, формирање 
стручне библиотеке, набавка половног копира у складу са могућностима, 
израда нове имтернет странице Савеза, изнајмити платформу, формирати 
базу  -  све у сврху предаје Програма 

4. 01.7. ИО - Прихватају се понуђени семинари и предавачи 
5. Склопљени предуговори за семинаре  
6. Писмена подршка Савеза за 2 пројеката по захтјеву КУДМ“Босиљк“ . 
7. 02.7. МПиК РС писмено подржало отварање 

канцеларије Савеза.  
8. 06.7.2020. год. Предата Апликација Савеза по Јавном 

позиву за финансирање плана и програма  рада 
репрезентативн их струковних удружења.                     
(израдио: М.Весовић)                          

9. „Проинер“  09.7.2020.г. донио одлуку о изради новог 
сајта за потребе Савеза. Донација вриједна до износа 
од  2.000КМ. 

10. Упућена  10.7.2020.г. Молба градоначелнику за простор уз приложене писане 
подршке МпиК РС и чланица Савеза из Б.луке.Молба је подржана али до 
сада нуђени простор није био адекватан (недовољна квадратура и далеко од 
центра). С обзиром да ће у наведеном простору бити  организована стручна 
библиотека са бањалучким друштвима разматрана је могућност да се у 
наведеном простору смјести и САКУД РС и будући Савез бањалучких 
друштава. 

11. Савез 11.7.2020.г. доставио  информацију МПиК РС за запослена лица  на 
неодређено вријеме у нашим чланицама ,са захтјевом да се изврши уплата 
или рефундација  доприноса у складу са Одлуком Владе и Кризног штаба РС 
(Захтјев бр.0043.1-7/20) 

12. Савез писаном подршком 21.7.2020.г.,на захтјев ЦКУД „Лепа Радић“ , 
подржао пројекат  „Домаћинство -Лепе Радић“ . 

13. Позив  и ИНФО чланицама за учешће у међународни ОН-лине квиз у 
суорганизацији Савјета ЕССФ  – 26.7.2020.год. 
 
 
 
АВГУСТ 

1. Консултације, прикупљање и рад на припреми документације за израду       
„web site“ . 
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СЕПТЕМБАР 
1. Због проблема са пријемом поште, дана 09.9.2020.г. отворен поштански 

преградак Савеза  у ПТТ Б.Лука (поштански преградак бр.28) 
2. Отворен девизни рачун Савеза код Комерцијалне банке АД Бања Лука 

10.09.2020. год 
3. 26.9.Одржан Консултативни састанак изабраних активиста Савеза у хотелу 

„Видовић“ у Б.Луци  ( Записник са Консултативног састанка достављен свим 
чланицама ). 
На састанку поред изабраних активиста савеза позване све чланице савеза 
града Б.луке (није се нико одазвао). Присутни су: предсједник, два 
потпредсједника, 4 члана ИО, два члана НО ,2 члана стручног Савјета и 
позвани госп. Давор Симишић,  а одсуство су правдали генерални секретар, и 
по један члан Извршног и Надзорног одбора. 
Разматрана проблематика и рад чланица у вријеме и у условима пандемије 
короне и одређени приоритети планираних активности из Плана и програма 
рада за2020 годину у смислу дојдјељених 5.500 КМ Савезу по Конкурсу 
МПиК РС. 
ИО у наставку одржао сједницу и Одлукама и закључцима подржао ставове 
Консултативног састанка од чега ћемо навести: 
- да се током априла и маја наредне године, комисијски обиђе свака чланица 
Савеза, да се евидентирају ресурси и проблеми сваке чланице на основу чега 
ће Савез током наредне године направити акциони план за могуће заједничке 
акције и могућу помоћ најугроженијим чланицама. 
- да се од додјељених средстава МПиК ПС по Конкурсу реализују два 
планирана  семинара, израда weba и базе података, оснивање  стручне 
библиотеке и отварање канцеларије. 
Састанак отпочео у 10:00 часова те уз паузу за ручак, завршио у 17:00. и 
Закључке 

4. Рјешењем МПиК РС бр.07.06/62-17/2020-5 од 30.9.2020.г. одобрена  исплати 
средстава Савезу у износу од 5.500 КМ по Јавном конкурсу финансирања 
културе за 2020. 

 
 
 
 
 
        ОКТОБАР 

1.  Од стране МПиК РС дана 22.10.2020 Савезу достављене  Инструкције о 
спровођењу мјера у вријеме пандемије  корона (Инструкције достављене 
свим чланицама 23.10.2020.год.)  
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   НОВЕМБАР 

1.  16.11. Захтјев МПиК РС за подршком Пројекту „Одржавање и развој 
стручних и техничких капацитета САКУД РС“  

2.   16.11. Достављена подршка МПиК РС 
3. Дана 18.11.2020.године предана Апликација пројекта Савеза по Конкурсу 

министарства цивилних послова-грант за културу 2020.год. 
(израдио: Давор Симишић) 

 
 
      ДЕЦЕМБАР 

1.  14.12. 2020.год. умро Рајко Десница-Чедо дугогодишњи фолклорац, 
културни радник и члан Секције Савеза и умјетнички руководилц КУД 
„Милан Егић“ из Брезичана. Саучешће поводом смрти Чеде Деснице 
предсједник је упутио породици умрлог и КУД-у „Милан Егић“ ,а на сахрани 
је у име Савеза  присутвовао и вјенац положио делегирани представник 
Давор Симишићи. 

2. Министарство финансија РС исплатило 5.500 КМ на рачун Савеза одобрених 
по Рјешењу МПиК РС. 

3. 21.12. Испостављени рачуни за чланарину 2021 
4.   25.12. Упућено Чланицама савеза Нацрт Закона о самосталним умјетницима 

и стручњацима, као и Записник са Консултативног састанка 
5. 28.12.2020.године умро Јован Савић, директор КУД „Илићка“,  дугогодишњи 

активиста и члан Извршног одбора Савеза. Предсједник савеза упутио је  
саучешће породици и управи и члановима КУД „Илићка“. Вјенац Савеза 
положио је у име Савеза секретар КУД „Илићка“ 

6. Поднешен захтјев МПиК РС да се реализација активности по одобреним 
средствима по Конкурсу заврши до 31.5.2021.године 

 
 
РЕЗИМЕ: 
И поред тешких услова услед пандемије корона како посебно за рад наших чланица 
тако и за Савез у Савезу смо у 2020.години  настојали да: 

1. Одржимо активност Савеза, комуникацију унутар органа Савеза, 
комуникацију са чланством Савеза и са Министарством ПиК РС. 

2. Ојачамо стручни капацитет Савеза, те је током израде апликација 
искориштена  прилика да се Одлукама ИО у складу са Статутом појача 
стручни капацитет Савеза: 
- потписивањем Споразума и стицањем статуса „придруженог члана“    
- формирањем стручног Савјета Савеза и 
- Одлуком ИО о формирању стручних одбора а за што ће у наредном  
   периоду  бити расписани Јавни позиви 
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3. Донешене су одлуке ИО да се појача и технички капацитет Савеза кроз: 
- отварање Канцеларије Савеза у Б.Луци 
- формирање стручне библиотеке (средства обезбеђена) 
- јачењем хардвера и софтвера у Савезу у складу са могућностима 
  ( web site у раду, за израду  базе података – средства обезбеђена) 

4. Створени су услови и обезбеђена средства за одржавањем 2 семинара током 
првог квартала 2021 године  

5. Одлуком ИО уводи се пракса финансијских накнада за оперативне активисте 
и чланове стручног Савјета када за то постоје могућности и посебно накнаде 
за пројекте Савеза, ауторима који израде и по чијем се пројекту одобре 
средства Савезу. 

 
 
 
Оно чиме нисмо и још не можемо бити задовољни  је свакоко:  

- Однос Министарства цивилних послова БиХ, који и поред низ поднешених 
пројеката по конкурсу до сада ни једне године није добио ни једну КМ, и 
сваки пут под изговором да пројекат није добио довољан број бодова за 
финансирање од стране стручне комисије. 
Надали смо се да ће ове године пројекат „Јачање стучних и техничких 
капацитета Савеза“ ,  бити подржан али је та нада пропала за 2020.годину. 

- Однос МПиК према Савезу још није достигао потребан ниво који би Савезу 
омогућио потребан бржи развој. Треба ипак нагласити да је тај однос знатно  
поправљен после стицања статуса репрезентативног удружења. Уочена је 
спремност МПиК РС да подржи Савез у стицању статуса од јавног интереса 
за РС и надати се да ће се током марта , априла стећи и тај најважнији статус 
који Савезу обезбеђује одређена средства из буџета преко потребна за 
стабилност Савеза. и Јаали још вјек није постигао потребан ниво да би Савез 
значајније кренуо у бржи сопствени развој. 

- Однос чланица према Савезу, такође није годинама на задовољавајућем 
нивоу, уз оправдање за ову годину јер је корона озбиљно угрозила рад 
многих друштава у културно-умјетничком аматеризму па и значајан број 
наших чланица. Но треба истаћи да поред свега морамо бити ажурнији, 
ангажованији и знатно сложнији. Та слога ће нарочито бити потребна ако се 
стекне статус од Јавног интереса за РС, јер онда ћемо имати основне услове 
за сопствени развој и све ће углавном овисити о нама.  
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 
ПРИХОДИ 

Рб. Извор прихода Износ у КМ 
01. Стање са 31.12.2019.године – види извод бр.1 у прилогу 2.826,56 
02. Чланарина 2020 2.640,00 
03. Чланарина 2021 120,00 
04. Чланарина секције 50,00 
05. МПиК РС 5.500,00 

УКУПНО 11.136,56 
 
RASHODI 

 
БИЛАНС 

Рб. НАЗИВ Изн 
01. Укупни приходи 2020 године 11.136,31 
02. Укупни расходи 2020.године 5748,66 

САЛДО 5.387,65 
   

01. Стање жиро рачуна на дан 31.12.2020.– види извод 48 у прилогу 5.378,35 
02. Стање благајне на 31.12.2020. 9,30 

САЛДО 5.387,65 
 
   
                                                                      М.П                                    ПРЕДСЈЕДНИК САКУД РС 
                                                                                                                               
                                                                                                                      _______________________________ 
                                                                                                                               Хаџи Момчило Весовић 

RB Назив расхода за 2020 задужење исплаћено Неизмирене 
обавезе 

01. Неизмирене обавезе из 2019 500,00 500,00 0,00 
02. Књиговодствени трошкови 290,00 290,00 0,00 
03. Банкарска провизија 135,25 135,00 0,00 
04. Судске и републичке таксе 272,50 272,50 0,00 
05. Трошкови телефона 372,92 372,92 0,00 
06. Канцеларијски материјал 214,98 214,98 0,00 
07. Опрема  226,06 226,06 0,00 
08. Трошкови рада органа 881,88 881,88 0,00 
09. Трошкови горива 30,00 30,00 0,00 
10. Птт трошкови 45,32 45,32 0,00 
11. Донације (фонд 300 + издаваш. Томо 180) 480,00 480.00 0,00 
12. Накнаде за семинаре предав. 2.500,00 1.200,00 1.300,00 
13. База података и web 2.500,00 - 2.500,00 
14. Библиотека 500,00 - 500,00 
15. Накнаде за рад Х,ХI,ХII (sekret.+predsjednik) 1.050,00 1.050,00 0,00 
16. Naknade za rad članova stručnog Savjeta 0,00 0,00 0,00 
17 Оstalo  100,00 50,00 50,00 
UKUPNO  5.748,66 4.350,00 


